
Bankommitténs verksamhetsberättelse 2018 
  
Bankommittén har under året bestått av Arne Ulenius, Kristoffer Nilsson, Tore Gidlund, Martin 
Vedin, Susanne Rylander, Anki Melin, Tommy Nordlund, Fredrik Hägglund, Ingemar Strandberg. 
Kommittén har haft 4 protokollförda möten samt ett antal samlingar därutöver. 
  
Säsongen 2018 gick vi direkt från vinter till sommar, från snödjup på 115 cm den 13 april till 
snöfritt i stort sett någon dag in i maj. Detta gjorde att den planerade gallringen av banan 
flyttades fram en säsong då maskinerna inte kunde ta sig ut på banan när det var tänkt.  
Vi hoppas på bättre väder i vinter så vi kan utföra denna viktiga åtgärd för att få in mer solljus 
på utsatta delar av vår bana. 
  
2018 beslutade BK att slopa upplägget med hålvärdar då det inte fungerat som det var tänkt, 
resultatet från de två senaste säsongerna var väldigt ojämn nivå då en del var väldigt seriös 
och jobbade stenhårt på ”sina” hål och andra jobbade lite eller ingenting. Vi beslutade därför 
att köra fler arbetskvällar istället och med bevattningsprojektet på fairway denna säsong så 
blev det mycket fokus på detta under de arbetskvällar vi genomförde. 
  
Den tidiga våren/sommaren gjorde att vi var tvungna att vattna greenerna manuellt från start 
tills bevattningen kunde kopplas på vilket gjorde att greenerna tog stryk i värmen. Så här 
efteråt kanske det var tur att vi var på tå med detta från början, annars har nog värre saker 
kunna hänt med våra greener. 
  
Med anledning av torkan så kunde vi inte lufta fairway som det var tänkt men i slutet aug så 
luftades fairway och i okt hålpipades densamma av banpersonalen. 
Det syns tydligt på flera ställen på fairway att denna luftning givit ett fantastiskt resultat så 
arbetet fortsätter med luftningen då detta ligger högt i prio. 
Även ogräs/groblad har tagit ett steg tillbaka, kan bero på torkan men vi tror och hoppas på att 
det arbetet med vertikalskärning & sådd av fairway 2017 är den stora anledningen. Vi forsätter 
2019 med att hålla ”ögonen” på ogräset och fortsätter bekämpningen. 
  
Återplanteringen av träd blev gjord under hösten och vi har satt träden 2 & 2 i förhoppning att 
en av de 2 ska ”ta sig” och växa sig stor. En uppmaning till alla är att vara försiktiga med dessa 
träd och med tanke på att många av dessa nyplanteringar inte får vatten från vår bevattning så 
ber vi er att tömma er vattenflaska vid träden om möjligt. 
  
Det var tänkt att ett antal trappor skulle tillverkas på ett antal tee:s men detta får bli en uppgift 
för nästa säsong (material finns redan hemma). 
  
7 st 41 tee:s förbättradeas under hösten, ett stort tack till de ideella som hjälpte till med detta. 
Tommy N byggde ett fast tee (41) på hål 12 under säsong. 
  
I bevattningsprojektet är det många som hjälpt till men jag vill rikta ett speciellt tack till Ulf 
Ingvarsson, P-G Persson, Sven-Eric & Margareta Tjärnström för era extraordinära 
insatser under denna säsong, Hatten av för er alla. 
Ett tack också till före detta greenkeepern Bengt Karlsson som klippt ruff ett stort antal timmar 
under säsongen samt Arne Ulenius som under grävningen av bevattningen mätt upp och 
dokumenterat hela anläggningen som vi nu har digitalt på karta. 
  
Nu håller vi tummarna för en bra vinter och gynnsam vår så kan vi alla se fram emot en ny 
intressant säsong med nya möjligheter. /Martin Vedin 



Damernas verksamhetsberättelse 2018 
 
Inför verksamhetsåret 2018 beslutade den sittande damkommittén att kommittén skulle 
upphöra. I stället valde några att ingå i den ordinarie tävlingskommittén samt bankommittén. 
Åsa Bergström och Birgitta Åström gick in i tävlingskommittén, Susanne Rylander gick till 
bankommittén. 
 
Damernas tävlingsprogram för sommaren har Åsa och Birgitta, med stöd av Yupin 
Jumpa-Ngam planerat och genomfört. 
 
Söndagen den 3 juni drog vi igång med Tjejernas upptakt där ca 40 damer deltog.  
Dagen var indelad med 2 träningspass med lunch däremellan. Under lunchen visade ett antal 
damer upp shopens fina kläder i form av en modevisning. 
 
Under sommaren har 11 damtävlingar genomförts på tisdagar, samt 2 på lördagar. 
Det har varit ca 190 startande i dessa tävlingar. 
I stället för tidigare års poängliga där man samlade poäng under hela sommaren så valde vi i år 
i stället att ha en prisstege i varje tävling. Priserna var i form av presentkort att använda i 
Puttomshopen. 
Tisdagen den 24 juli spelades klubbkvalet till ÅLC, av 9 lag så gick 3 vidare till finalen på 
Härnösands GK. 
Säsongen avslutas med Riojagolfen lördagen den 29 september där Ullas svampsoppa 
serverades vid hål nio. Efter tävlingen var det samling för trevlig samvaro i damrummet med 
prisutdelning. Kvällen avslutades med middag på Pinchos. 
 
Vid pennan 
Åsa, Birgitta, Pinny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juniorernas verksamhetsberättelse 2018 
 
Tyvärr har vi för närvarande ingen juniorkommitté. 
Det har inneburit en nedgång på antalet juniorer i verksamheten och därför är det hög 
prioritet på en bredare juniorsatsning 2019. Första steget är att sätta ihop en fungerande 
kommitté eller grupp som jobbar med dessa frågor. Anmäl gärna intresse eller förslag till 
kansliet. 
 
Helt nattsvart är det dock inte, då vi haft en härlig grupp yngre juniorer i träning. 
Dessutom har vi tre äldre som verkligen satsar mot touren i form av Evelina Gulliksson, Matti 
Rantala och Johan Kjellin. Johan klev i år in i golfens seniorålder, 22, och Evelina och Matti tar 
steget nästa år. Vi har dessvärre inte skrivit och uppdaterat mycket om deras framfart men de 
har spelat mängder av tävlingar med en hel del fina resultat. 
 
I början av augusti arrangerade vi Teen Cup Regionkval för 13-16-åringar, flickor och pojkar, 
från hela Norrland. 
 
Nya tag! 
 
/Petter Hägglund 
 
   



Medlemskommitteéns verksamhetsberättelse 2018 
 
Medlemskommitten är en relativt nystartad kommitte inom Örnsköldsviks Golfklubb Puttom.  
Den har haft följande sammansättning: Birgitta Fahlgren, Anette Orav, Karl Ingberg, Margareta 
Bylin, Douglas Jackson, Ann Holst och Bengt Westin. 
 
Kommittén har under året haft 4 protokollförda möten. Kommittén har ingen egen budget 
eller ekonomisk verksamhet så det finns inget ekonomiskt utfall att redovisa. 
 
Under året har vi huvudsakligen följt upp de aktiviteter som vi beslutade under vårt första 
verksamhetsår 2017. Det har i huvudsakligen varit 3 aktiviteter som vi diskuterat och försökt 
att utveckla: 
 
·  Onsdagsklubben för nybörjare 
·  Gröngölings-tävlingarna 
·  Golfvärdar 
 
Kommentar: Det har varit färre deltagare både på Onsdagsklubben och Gröngölings- 
tävlingarna i år. Aktiviteterna har varit uppskattade för de som deltog. Minskningen av 
deltagare kan möjligtvis bero på att banan har varit i sämre skick än vanlig under sommaren. 
Aktiviteten med golfvärdar bör fortsätta under kommande år och rekryteringen av frivilliga bör 
styras upp på något sätt. 
 
Marknadsföring av Puttom och de förbättringar som gjorts under 2018 bör marknadsföras i 
lokaltidning och i tidningen Svensk Golf , så att vi får tillbaka de greenfeegäster som vi tappat 
de senaste åren. 
 
För medlemskommittén 
  
Bengt Westin 
Ordförande 
 
 
   



Seniorernas verksamhetsberättelse 2018 
  
Vi som arbetat i kommittén år 2018 är: Tore Salander, Göran Ögren, Jan-Erik Näslund,  
P G Persson och Christer Voss. 
 
Vi var några seniorer som under maj-juni hjälpte till med att gräva, plocka sten och koppla ihop 
alla slangar för det nya bevattningssystemet på fairway under ledning av Per-Olof Ljung och Ulf 
Ingvarsson. 
Den 21 maj träffades ett 30-tal Seniorer till en upptaktsträff. Diskussion fördes om förra 
säsongens spel och kommande säsongs upplägg. 
 
Den 31 maj kunde vi starta upp med första tävlingen. Ytterligare 16 torsdagar genomfördes 
inkl. den avslutande ”skojtävlingen”. Herrarna spelade då från 48 och damerna från 41 tee med 
max 4 klubbor. Alla torsdagar har vädret varit mycket bra med undantag av lättare regn i slutet 
av någon tävlingsdag. 
 
Antalet starter i år, 882 st, ett genomsnitt på 55/omg. 109 Puttomseniorer har deltagit, 55 i 
A-klassen och 54 i B-klassen. Dessutom har 60 st från andra föreningar deltagit i våra tävlingar. 
Segrare i A-klassen blev Ivan Hellström, 2:a Jonas Edblom, 3:a Leif Sjöberg. 
Segrare i B-klassen blev Lars-Olof Fahlgren, 2:a Ernst Westin, 3:a Seppo Laine. 
Säsongseclectic vanns av Karl-Gustaf Gustafsson. 
Gunnel Engman har under tävlingarna gjort både HIO och Eagle. 
I årets Mellannorrländska Seniorserie kom Puttom på andra plats. 
Vid avslutningen den 27 september samlades ett 50-tal deltagare till avslutningstävlingen, 
gemensam lunch och prisutdelning för årets spel. Alla närvarande kunde hämta ett pris.   
  
ICA Kvantum, Eko Bostäder, Mäklarhuset har sponsrat årets Seniorgolf. 
Ett stort TACK till dessa och till Malin, Johanna och Petter som sett till att resultatlistor blivit 
framtagna och en hel del annat. Ett stort tack även till Ingemar och Fredrik med personal för 
banans skötsel, restaurangen och naturligtvis er alla seniorspelare. 
  
Hoppas vi ses 2019! 
   
Tore/Göran/Jan-Erik/P-G/Christer 
   



Trivselkommitténs verksamhetsberättelse 2018 
  
Kommittén har bestått av Margit Danielsson, Gunnel Engman, Gun Nilsson, Margareta 
Nordlund, Vivi-Anne Norén, Margareta Tjärnström och Anette Orav. 
 
Kommittén har städat i och runt om klubbhuset, Björnakojan, juniorrummet och härbret. 
Vi har ansvarat för planteringarna kring klubbhus, härbre och kansli. I början av säsongen 
inhandlade, hämtade och planterade vi blommor. Sen har vi löpande under säsongen vattnat, 
rensat ogräs och snyggat till i rabatter och vid stenplattorna i gärdsgården samt klippt 
häckarna kring klubbhuset och härbret. Vi har också haft i uppdrag att hålla snyggt i härbret, 
klubbhusets övervåning samt omklädningsrummen. 
 
Anette Orav   



Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2018 
 
TK 2018; Mats-Ove Berglund ordförande, Birgitta Åström, Johanna Rantala, Malin Gidlöf, Peter 
Hägglund, Petter Hägglund, William Domeij och Åsa Bergström. Jörgen Jonsson har varit 
kontaktperson i styrelsen. 
 
TK har planerat, sammanställt och genomfört klubbens tävlingsverksamhet. Målet har varit att 
få till en välplanerad och mångsidig tävlingsverksamhet men vi har också hela tiden med 
aspekten att alla golfare inte vill tävla. Därför har bl.a. vissa starttider på helger förlagts senare 
för att icke tävlande ska ha möjlighet att gå ut och spela på förmiddagar på helger. 
 
Många medlemmar har under säsongen gjort värdefulla insatser som tävlingsfunktionärer. 
Uppgifterna för tävlingsfunktionärerna har främst varit att ta betalt, dela ut scorekort, vara 
starter, ansvara för scoreboard, mata in scorer och finnas till hands vid prisutdelning.  
Varje tävling har också haft en eller två ansvariga från tävlingskommittén.  
 
Tävlingsveckan genomfördes 15-20 juli. Nytt för i år var att vi hade en grupp som jobbade 
specifikt med förberedelser inför tävlingsveckan. 502 deltagare spelade under veckan, 
fördelade på fem tävlingar. 
 
Information om tävlingarna har funnits i GIT, Min Golf, på klubbens hemsida och på Puttoms 
anslagstavlor. 
 
TK vill framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer samt 
klubbens ban- och kanslipersonal och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
Klubbmästare 2019 
Damer (36 hål): Yupin Jumpa-Ngam, 183 slag (vinnare efter särspel) 
Herrar (54 hål): Matti Rantala, 227 slag 
U15 (18 hål):  Noach Flarke och Victor Björklund, 84 slag 
D60 (18 hål):  Vanja Lindström, 102 slag 
H21 (36 hål):  Matti Rantala, 151 slag 
H30 (36 hål):  Michael Lindroth, 164 slag 
H50 (27 hål):  Anders Häggkvist, 130 slag 
H60 (18 hål):  Ivan Hellström, 84 slag 
H70 (18 hål):  P G Persson, 81 slag 
 
 
 
 
 


